
Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen: onsdag den 22. marts 

2017  
 

Til stede: Stephen Canham, Inge Jakobsen, Michael Elefsen, Kirsten Skov, Laura Calderon Øregaard (LC) 

• Ad 1. LC valgt som referent. 

 

• Ad 2. Dagsorden godkendt. 

 

• Ad 3. Dialog om Forældreforeningens vedtægter, fortolkning af vedtægter ift. hvem der kan 

inviteres og deltage i arrangementer.  

Diskussion med udgangspunkt i oplæg fra sidste møde: ”Launchplan i forbindelse med foredrag og 

lign. afholdt af Forældreforeningen på Marselisborg gymnasium”. (Bilag fra sidste møde). Hvorvidt 

der var konsensus om oplægget eller ej. Dialog omkring fordele og ulemper ved kun at invitere 

medlemmer eller også ikke-medlemmer. Der er konsensus om at forældreforeningens hovedformål 

er velgørenhed som primært er rettet mod eleverne, sekundært skolen og tertiært forældrene. Dog 

er der også interesse i at elever, personale og foreningens medlemmer i højere grad deltager i 

arrangementer. Forskellige muligheder for at få elever til at deltage mere aktivt blev vendt – fx. ved 

at lade en specifik klasse at stå for traktement under arrangementer (turen går på omgang). 

Bestyrelsen er enige om at intensivere indsatsen for at få 1.g forældre til at melde sig ind i 

forældreforeningen, fordi det er på det tidspunkt forældrene er mest aktive og forberedt på diverse 

udgifter (fx bøger/it-udstyr til eleven, medlemskab af forældreforeningen, mm.) MailChimp 

maildatabasen dokumenterer vigende forældreinteresse for Forældreforeningens aktiviteter jo 

længere eleven kommer frem i uddannelsesforløbet. Vi kigger på invitationen og teksten på 

forældreinformationen, som eleverne får udleveret ifm. starten på 1. g. (Formanden deltager i 1. g 

forældremøde for at informere og svare på evt. spørgsmål om Forældreforeningens virke)  

Kan invitationen formuleres bredt til eleverne? Arrangementer er i udgangspunktet for 

forældreforeningens medlemmer, alle elever og hele gymnasiets medarbejderstab. Derudover 

inviteres gymnasiets bestyrelse (VIP). Målet må være, at der kommer så mange medlemmer, elever 

og medarbejdere som muligt. Der skal være plads til både brede og smalle events, og 

deltagerantallet vil derfor altid variere. 

Invitationen sendes til forældreforeningens bestyrelse, inden den sendes ud på facebook og lectio 

og som mail med link til tilmelding til medlemmer. Bilaget (launchplan) fra sidste mødet rettes til og 

er et godt udgangspunkt at have som huskeliste ved planlægning af arrangementer.  

VIP adressekartotek oprettet, så alle relevante interne parter informeres om kommende 

arrangementer (rektor, pedel, elevråd m.fl.)  

 

• Ad 4. Tages efter den formelle dagsorden 

 

• Ad 5. 38.800 står der pt. på kontoen. Vi har brugt 32.000 på studierejselegater. Derudover udgifter 

til møder, foredrag, NYT. Til gengæld er der kommet udbytte fra værdipapirer 7700. Økonomien ser 

fornuftig ud. 

 



• Ad 6. Evaluering af Sara Slott: Rigtig godt arrangement, meget relevant for unge generelt. Skolen vil 

forsøge at få hende til at komme til et fællesarrangement for eleverne.  

 

Planlægning af Jørgen Leth foredrag: Hotel er bestilt. Forslag om at vi køber nogle af hans bøger og 

udlodder dem ved lodtrækning, som han efterfølgende kan signere (Michael vender ideen med 

Jørgen Leth). Invitation er under udarbejdelse. Pedeller er informeret. Birgitte laver invitation og 

sender videre. Stephen hænger invitationer op på skolen. Michael sørger for at en invitation bliver 

administreret via FB. 

 

• Ad. 7. Blev vendt under punkt 3. 

 

• Ad. 8. Eleverne (klassen) får lov at sælge det traktement, de selv vælger. Forældreforeningen kan 

evt. bidrage hertil (fx kaffe og guldkarameller og pap eller plastikkrus (Stephen undersøger 

mulighed for indkøb af større parti til lager). (Kaffe, te, vand (evt. via kantinen) og vin). 

 

• Ad. 9. Nyt NYT i foråret. Vi sætter tæller på og vurderer næste gang, om vi fortsat skal producere 

NYT i det format det er nu. Birgitte vil evt. gerne sætte det op. De relevante parter sender filer og 

billeder videre til Birgitte. Kirsten tager kontakt til Jens Spliid herom. 

 

• Ad. 10. Huxi kan kun i 1. eller 2. uge af september. Falder måske for meget sammen med 

generalforsamlingen? 15.000 kr. Michael undersøger om Huxi fortsat kan komme.  

 

• Arrangement med Anders Colding-Jørgensen – Digital dannelse. Forår 2018. I støbeskeen.  

 

• Ad. 11. Onsdag den 27. september er der generalforsamling. (uafhængigt af om Huxi kan eller ej). 

 

• Ad. 12. Bestyrelsesmøde næste gang inden Jørgen Leth d. 26.4 kl. 17.30-19.00. 

 

• Ad. 13. Husk den gode tone i vores skrevne korrespondance.  

 

Laura Calderon Øregaard (LC | MG) 


